
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

"ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA" 
 

 

 

 

 

 

 

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 2 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) ........................................3 

2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis)..........................4 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης...................................................................12 

3.1 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων........................................................... 13 
3.1.1 ∆ιαδικασία ................................................................................... 13 
α) Σκοπός............................................................................................ 13 
β) Περιεχόµενο εξέτασης........................................................................ 13 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης .......................................................................... 13 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 14 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 14 

3.2 Το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων............................................................. 17 
3.2.1 ∆ιαδικασία ................................................................................... 17 
α) Σκοπός............................................................................................ 17 
β) Περιεχόµενο εξέτασης........................................................................ 17 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης .......................................................................... 17 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 17 
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 18 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .................................................................................20 

Α ΟΜΑ∆Α ..................................................................................................... 20 

Β ΟΜΑ∆Α ..................................................................................................... 23 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 3 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Ο Κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA» έχει πιστοποιηµένη 
κατάρτιση, θεωρητική και τεχνική, που τον καθιστά ικανό και υπεύθυνο στην εφαρµογή προγράµµατος 
Θαλασσοθεραπείας - SPA για κάθε λουόµενο ή οµάδα λουοµένων. Ειδικότερα: 

 Μεριµνά για την πλήρη κατανόηση στα θαλασσοθεραπευτήρια - SPA, αλλά και στα λουτροθεραπευτήρια 
- SPA και στην ικανοποίηση των αναγκών της Θαλασσολουτρικής πελατείας Τουρισµού Υγείας ή 
∆ιακοπών Υγείας. 

 Έρχεται σε επαφή µε τον πελάτη - λουόµενο, εξηγεί και καθοδηγεί τη διαδικασία της 
Θαλασσοθεραπείας. 

 Συµβάλλει στην υλοποίηση του προγράµµατος της Θαλασσοθεραπείας αλλά και της συνδυασµένης 
λουτροθεραπείας.  

 Αξιολογεί την ποιότητα και αναφέρει εκτέλεση του προγράµµατος Θαλασσοθεραπείας. 
 Παρακολουθεί τη Θαλασσοθεραπεία και συνδυασµένη λουτροθεραπεία του εκάστου ατόµου και 

αναφέρει πιθανά προβλήµατα που εµφανίζονται στη διάρκεια της λούσης στον Υπεύθυνο - Ιατρό. Σε 
περίπτωση ανάγκης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και  προσφέρει τις αναγκαίες βοήθειες. 

 Ελέγχει τις απαραίτητες παραµέτρους (θερµοκρασία νερού, κλιµατισµό, καθαριότητα, κλπ) πριν τη 
χρήση του θαλασσοθεραπευτικού και του λουτροθεραπευτικού εξοπλισµού (λουτήρες, κλπ) από το 
λουόµενο. 

 Ρυθµίζει τον θαλασσοθεραπευτικό και λουτροθεραπευτικό εξοπλισµό και χρησιµοποιεί τα υλικά 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Υπεύθυνου - Ιατρού της µονάδας. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

Για να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: 
1. Φυσικοί πόροι – Περιβάλλον 
 Μη ανανεώσιµοι, µη ενεργειακοί πόροι (ορυκτά, µη καύσιµα υλικά) και ενεργειακοί πόροι (καύσιµα υλικά, 

Πετρέλαιο, Φυσικό αέριο, Κάρβουνο, Πυρηνική ενέργεια). 
 ∆ιαρκείς και ανανεώσιµοι (θεωρητικά ανεξάντλητοι) ενεργειακοί πόροι. 
 Ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια και θερµοµεταλλικά νερά, υδροηλεκτρική 

ενέργεια. 
 Εντάσεις, προβλήµατα, λόγω της εκµετάλλευσης ή και υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. 
 Τεχνικές εκµετάλλευσης, διαχείρισης και προστασίας. 

 
2. Γεωθερµία – Τεκτονική Ηφαιστειότητα 
 Γεωθερµικό δυναµικό. Κατηγορίες και πεδία. Γεωθερµικό δυναµικό σε Ελληνικούς χώρους. 
 Βασικές µέθοδοι εκµετάλλευσης. Στάδια γεωθερµικού προγράµµατος 
 Χρήσεις γεωθερµικών ρευστών και επιπτώσεις. 
 Αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σύγκριση µε το 
 εξωτερικό. 
 Ιαµατικές θερµοµεταλλικές πηγές της Ελλάδας που κατατάσσονται ανάλογα µε την γεωλογική ζώνη, την 

τεκτονική και την ηφαιστειότητα. 
 Μηχανισµοί, δράσεις και επιπτώσεις της τεκτονικής.  
 Μηχανισµοί δράσεις και επιπτώσεις της ηφαιστειότητας. 

 
3. Υδρογεωλογία και γεωθερµία των θερµοµεταλλικών πηγών 
 Βασικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές έwοιες και καθορισµός της κάθε πηγής. Κατάταξη των ιαµατικών 

πηγών µε βάση το συγκεκριµένο γεωλογικό, υδρογεωλογικό, ορυκτολογικό τεκτονικό και ηφαιστειακό 
πλαίσιο. Αναγκαιότητα προσδιορισµού της ταυτότητας των πηγών λόγω ποικιλίας. 

 Καθορισµός γεωλογικών παραµέτρων θερµοµεταλλικών πηγών και γεωτρήσεων. 
 Ορυκτολογική σύσταση των θερµοµεταλλικών υδάτων που συνιστούν την ταυτότητα των πηγών. 
 Μηχανισµοί διαχείρισης και προστασίας ιαµατικών πηγών και γεωτρήσεων. 

 
4. Χηµεία Ιαµατικών θερµοµεταλλικών και πόσιµων νερών 
 Μεταλλικά ιόντα, Βασικά µεταλλικά ιόντα, Ιχνοστοιχεία, Ραδιενεργά ισότοπα.  
 ∆ιάκριση ιχνοστοιχείων σε µη τοξικά, τοξικά, ραδιοτοξικά. 
 Επίδραση της θερµοκρασίας και της οξύτητας (pH) στα νερά. Αγωγιµότητα.  
 Καθορισµός ανώτατων επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης. 
 Κυριότερα θεραπευτικά ιχνοστοιχεία των Ιαµατικών νερών που συµβάλλουν στην Λουτροθεραπεία. 
 Εµπλουτισµός των νερών σε ιχνοστοιχεία. 
 Τρόπος διαβίβασης των ιχνοστοιχείων (διατροφή ή µέσω του δέρµατος). 
 Ρύπανση των πηγών καθαρισµός, ανακύκλωση. ∆ιαλυτότητα αερίων στο νερό (CO2, H2S, O2, κ.α.). 
 Ανάγνωση χηµικών αναλύσεων και µικροβιολογικών αναλύσεων. 
 Μεταφορά της γνώσης στους λουόµενους. 

 
5. Αξιοποίηση και Προστασία των Ιαµατικών Πηγών  
 Καταγραφή και ταξινόµηση ιαµατικών πηγών. Απλές θερµές πηγές, αλκαλικές και υποδιαιρέσεις αυτών, 

πηγές αλκαλικών γαιών, πηγές χλωριονατριούχες ή αλιπηγές και υποδιαιρέσεις αυτών, θειικονατριούχες 
και πικροπηγές, σιδηρούχες, θειούχες, ραδιενεργές πηγές, πηγές µε σπάνια συστατικά βαρέων µετάλλων. 
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 Πηλοί - λασποτύρφες, διάφορες παραφίνες και λάσπες µε θεραπευτικά ιχνοστοιχεία και άλατα, κατόπιν 
ειδικής επεξεργασίας, ηφαιστειακές πέτρες και ειδική άµµος για χρήση στην Ιαµατική Λουτροθεραπεία και 
Αµµοθεραπεία. 

 Γεωγραφική κατανοµή ιαµατικών πηγών στην Ελλάδα µε βάση τη γεωλογική δοµή και το υδρολογικό 
πλαίσιο (γεωθερµία - τεκτονική - ηφαιστειότητα). Πηγές Τουριστικής σηµασίας, Πηγές τοπικής σηµασίας 
µε σηµαντική κίνηση, Πηγές τοπικής σηµασίας µε περιορισµένη κίνηση, Πηγές πόσιµου µεταλλικού 
ύδατος. 

 Τεχνικές εκµετάλλευσης, διαχείρισης και προστασίας ιαµατικών πηγών και ζώνες προστασίας. 
 Νοµοθετικό πλαίσιο. 

 
6. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής – Περιβαλλοντικά προβλήµατα 
 Παράµετροι προσδιορισµού της ποιότητας ζωής στις πόλεις (αέρας, πράσινο, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ). 
 Τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε αστικά κέντρα µε υπόδειγµα τις λουτροπόλεις, που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Βασικές περιβαλλοντικές και οικολογικές έννοιες (οικόσφαιρα, βιόσφαιρα, οικοσύστηµα ). 
 Παράγοντες σταθεροποίησης και ρύθµισης βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος. 
 Παγκόσµια και τοπικά Περιβαλλοντικά προβλήµατα: Μείωση της στιβάδας του όζοντος (η «τρύπα» του 

όζοντος), φαινόµενο του θερµοκηπίου, µεταβολή της οξύτητας του περιβάλλοντος (όξινη βροχή), 
ρύπανση και η εν γένει υποβάθµιση αέρα, νερού, εδάφους, ερήµωση, µείωση της βιοποικιλότητας. 

 
7. Περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές µονάδες 
 ∆ιαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις λειτουργίας 

τουριστικών µονάδων και Λουτροθεραπευτηρίων. 
 Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικών 

µονάδων και Λουτροθεραπευτηρίων. 
 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (EMAS, ISO 14000). 

 
8. Ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
 Ανάλυση του τουρισµού ως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και ορισµός του. 
 Το εννοιολογικό περιεχόµενο των σηµαντικότερων ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
 Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
 Η συµβολή των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στη διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος των χωρών υποδοχής και φιλοξενίας των τουριστών. 
 Η ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση τουριστών 

σε τουριστικούς προορισµούς.  
 Οι ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού ενισχύουν την προσπάθεια των χωρών υποδοχής και 

φιλοξενίας τουριστών για µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. 
 

9. Τεχνολογία σύγχρονων Υδρολουτροθεραπευτηρίων και Spa 
 Βασικές σχεδιαστικές παράµετροι και κριτήρια κατάταξης των σύγχρονων υδροθεραπευτικών µονάδων 

και κέντρων αναζωογόνησης. 
 Καθορισµός τµηµάτων, εξοπλισµού και τεχνολογίας (λουτήρες, πισίνες, ατραξιόν, ατµόλουτρα, σάουνες, 

κλπ) για τη βελτίωση της υγείας και την αναζωογόνηση. 
 Παραδείγµατα και εφαρµογές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
10. Παγκόσµια ανάπτυξη στον Ιαµατικό Θεραπευτικό Τουρισµό – SPA και Σπήλαια  
 Αναφορά και σύγκριση των τεχνικών των προγραµµάτων στην παγκόσµια κοινότητα σύµφωνα µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες, τα ήθη, τα έθιµα, τις παραδόσεις και το βιοτικό επίπεδο των λαών. 
 Σπήλαια, δηµιουργία και αξιοποίησή τους στον Θεραπευτικό τουρισµό. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 6 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

11. Ιστορία και Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και ιαµατικής Υδρολουτροθεραπείας 
 Ιατρική Ιαµατική Υδρολουτροθεραπεία και Θαλασσοθεραπεία σε σχέση ιατρικές ιδιότητες: 

 Ιστορία της λουτροθεραπείας 
 Παθολογία 
 ∆ερµατολογία 
 Γυναικολογία 
 ΩΡΛ 
 Χειρουργική 
 Πνευµονολογία 
 Παιδιατρική 
 Ορθοπεδική 
 Ρευµατολογία 
 Φυσική Ιατρική - Αποκατάσταση 
 Καλλωπισµός, Οµορφιά 

 
12. Κλίµα – Ιατρική Βιοκλιµατολογία 
 Φυσιολογία, ρύπανση - µόλυνση του περιβάλλοντος.  
 Σύνθετοι κλιµατικοί ερεθισµοί - Ηλιακή επίδραση. 
 Είδη κλιµάτων, ορεινό-ηµιορεινό, θαλάσσιο και κατάταξη τύπων στον Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χώρο. 

 
13. Ιατρικές Ειδικότητες και Ιαµατική Θαλασσοθεραπεία 
Η ιατρική Ιαµατική Υδρολουτροθεραπεία και Βιοκλιµατοθεραπεία όπως και η Θαλασσοθεραπεία είναι µια 
µορφή συνδυασµένης γενικής θεραπευτικής που στοχεύει όχι µόνο σε ορισµένα, αλλά και σε όλα τα 
συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού και ολοκληρώνει τη θεραπεία των παθήσεων των διαφόρων 
ειδικοτήτων της ιατρικής συνολικά. Η αξιοποίηση της ιαµατικής  υδρολουτροθεραπείας, κλιµατοθεραπείας, 
εισπνοθεραπείας και λασποθεραπείας σε χρονικές καταστάσεις και αδυναµίες του παθολογικού κύκλου. Η 
λουτροθεραπευτική µε τις εκάστοτε λουτρικές υπηρεσίες και φυσιοκινησιοθεραπείας στην ρευµατολογία και 
ειδικότερα στις χρόνιες µυοσκελετικές παθήσεις και παθήσεις των αρθρώσεων. Κατάδειξη της εύστοχης 
χρήσης της ιαµατικής Υδρολουτροθεραπείας στις εκφυλιστικές και χρόνιες παραµορφωτικές αρθροπεδικές 
παθήσεις, ως και στην αποκατάσταση µεταχειρουργικών τραυµατικών καταστάσεων, καθώς και των 
λουτρικών υπηρεσιών µε κινησιοθεραπεία στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, λόγω αρθρωτικών και κινητικών 
προβληµάτων. Στις δερµατικές παθήσεις η αποτελεσµατικότητα των ιαµατικών νερών και ειδικά επί των 
χρόνιων καταστάσεων, επηρεάζονται θεραπευτικά από τα φυσικά ιαµατικά νερά, κυρίως λόγω µεταξύ άλλων 
των συστατικών τους θείου, χλωριούχου νατρίου και των περιεχοµένων φυσικών συστατικών της ιαµατικής 
λασποτύρφης. Η αποκατάσταση των τραυµατισµένων µυοσκελετικών µερών αλλά και η αποκατάσταση των 
τραυµατισµένων µε κακώσεις αθλητών, η οποία αποβλέπει στην δυνατή πλήρη επανάκτηση της λειτουργικής 
ικανότητας του πάσχοντος, σε όσο το δυνατό συντοµότερο χρονικό διάστηµα εντός των υδροθεραπευτικών 
µονάδων.  
Η εκπαίδευση των καταρτιζόµενων σε θέµατα γυναικολογικά και η συµβολή της λουτροθεραπείας στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων. Επιπλέον η Θαλασσοθεραπεία µε τα φυσικά φυτικά προϊόντα βαθιάς 
θάλασσας εφαρµόζεται ευεργετικά στην τόνωση και αναζωογόνηση της υγείας, όπως και στον τοµέα του 
Καλλωπισµού Οµορφιάς. 
 
14. Φαρµακολογικές ιδιότητες των ιαµατικών νερών, και φυτικών προϊόντων βαθιάς θάλασσας κ.α. 
 Εισαγωγή - Γενική Φαρµακολογία 
 Τρόποι ανάλυσης των ιαµατικών πηγών 
 Κατάταξη - κατηγορίες ιαµατικών νερών 
 Ορυκτά µέταλλα - στοιχεία - ιχνοστοιχεία - αέρια ιαµατικών θερµοµεταλλικών νερών 
 Ηφαιστειακές πέτρες, Αµµοθεραπεία (Ειδική φυσική άµµος) 
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 Ανάλυση στοιχείων ως προς τη φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική τους δράση επί του ανθρώπινου 
οργανισµού 

 Υγρή θερµότητα και κινησιοθεραπεία µε υδρόλουτρα και δινόλουτρα Πηλών - Λασποπηλοειδών - 
Λασποτύρφης 

 Αρωµατοθεραπεία (Αιθέρια έλαια) 
 Φυτοθεραπεία (Βότανα, Φυτά βαθιάς θάλασσας) 
 Παραφινόλουτρα 

15. Ποσιθεραπεία Ιαµατικών µεταλλικών και φυσικών υδάτων 
 Είδη ιαµατικών νερών 
 Είδη ποσιθεραπείας, ολιγοµεταλλικά και µεταλλικά νερά.  
 Αποτελέσµατα επί των παθήσεων του πεπτικού, στον εντερουπατικό κύκλο ως και των νεφρολιθιάσεων, 

αλλά και των παθήσεων του ουρολογικού συστήµατος. 
 
16. Μορφές υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων 
 Εισαγωγή στην υδροθεραπεία 
 Είδη λούσεων 
 Λουτρά υγρού φορέα 
 Ηµίλουτρα 
 Τοπικά λουτρά άκρων 
 Ιαµατικά λουτρά 
 Θαλασσοθεραπεία 
 Λουτρά θερµού αέρα 
 Ατµόλουτρα 
 Τεχνητά-εµπλουτισµένα ιαµατικά λουτρά Περιτυλίξεις 
 Επιθέµατα 
 Υδροµάλαξη 
 Σπηλαιοθεραπείες 
 Αρωµατοθεραπεία 
 Εισπνοθεραπεία 
 Ρινοπλύσεις 
 Λασπόλουτρα 
 Λασπο - πηλοειδή λουτρά 

 
17. Σύνταξη προγράµµατος Υδροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας 
 Σκοπός προγραµµάτων Υδροθεραπείας  
 Μεθοδολογίες εκπόνησης προγραµµάτων  
 Χρήση Η/Υ στα προγράµµατα υδροθεραπείας 

 
18. Υγιεινή Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Θαλασσοθεραπευτηρίων και Spa 
 Βασικές αρχές υγιεινής των χώρων εργασίας.  
 Μέθοδοι εφαρµογής 
 Νοµοθετικό πλαίσιο 

 
19. Πρώτες Βοήθειες 
 Σκοπός των πρώτων βοηθειών  
 Κακώσεις από µηχανικά αίτια 

 Εκδορά  
 Τροχαίες κακώσεις 
 ∆άγκωµα 
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 Κακώσεις ψύχους, κρυοπαγήµατα 
 Κεραυνοπληξία 
 Πνιγµός, πιγµονή 

 Παθολογικές καταστάσεις 
 Λιποθυµία, σοκ-απώλεια συνείδησης 
 Κώµα, εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληψία, αλλεργικό σοκ, ρινορραγία, αιµόπτυση  

 Νάρθηκες, µεταφορά αρρώστων  
 ∆ηλητηριάσεις 

 
20. Φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία – Είδη λούσεων και θαλασσοθεραπεία 
 Φυσικοθεραπεία 

 Προγραµµατισµός θεραπείας 
 Είδη κινήσεων 
 Φυσιοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 Αρθρώσεις 
 Ενεργειακές κινήσεις 
 Παθητικές κινήσεις 
 Υποβοηθούµενη άσκηση 
 Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, κάτω άκρων, κορµού, άνω άκρων 
 Φυσικής Αγωγής 

 Ηλεκτροθεραπεία 
 Στοιχεία ηλεκτροφυσικής, ηλεκτροφυσιολογίας, βιοηλεκτρισµού και βιοενέργειας χαµηλόσυχνα 

ρεύµατα και εφαρµογές αυτών µε στόχο: α) Την καταστολή των συµπτωµάτων (γαλβανικό, 
διαδυναµικά ρεύµατα, υπερεθιστικά ρεύµατα τύπου Traebert) 
β) Τη διέγερση σε περιπτώσεις χαλαρών παραλύσεων, παρέσεων, µυϊκών ατροφιών. 

 Γ. Είδη λούσεων 
 Ολόσωµα λουτρά, µερικά λουτρά, µερικά ηµίλουτρα (ψυχρο-θερµο ουδέτερο), λασπόλουτρα, 

εισπvoθεραπεία 
 Ρινοπλύσεις, 
 Λουτρά περιποίησης σώµατος, καλλωπισµού οµορφιάς και ευεξίας. 
 Θαλασσοθεραπεία, 
 Λουτρά θερµού αέρα (σάουνα) 
 Ατµόλουτρα 
 Περιτυλίξεις, Επιθέµατα, Υδροµάλαξη 

 
21. ∆ιαρρύθµιση και Τεχνική χώρων και τµηµάτων Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας 
 Κατασκευές Μονάδων Λουτροθεραπευτηρίων, Λουτροθεραπευτικών Κέντρων. 
 Είδη τµηµάτων λουτροθεραπευτηρίων. 
 Κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών πισινών. 
 Κατασκευές λουτήρων απλών, σύγχρονων υδραυλικών, κινησιοθεραπείας Υποδοµή ιαµατικών µονάδων. 
 Επιδράσεις τοποθεσίας, περιβάλλοντος υδάτων κατά το σχεδιασµό ∆υνατότητες δορυφορικών 

κατασκευών για την υπηρεσία των επισκεπτών και λουόµενων. 
 
22. Αποκατάσταση – Κινησιολογία 
 Εισαγωγικά στοιχεία. Είδη κίνησης – δύναµη - αδράνεια  
 Μοχλοί - µηχανικό πλεονέκτηµα 
 Αρχές σταθερότητας 
 Ανθρώπινος σκελετός και αρθρώσεις 
 Μηχανική της µυϊκής λειτουργίας 
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 Νευροµυϊκή βάση ανθρώπινης κίνησης 
 Βάδιση 
 Είδη υδροκινησιοθεραπείας 

 
23. Προληπτική Ιατρική – Αναζωογόνηση 
 Υγιεινή λουτροθεραπεία 
 Κινησιολογία 
 Υγιεινοί περίπατοι σε φυσικό περιβάλλον  
 Κανόνες διατροφής 
 Ιαµατική κούρα υγείας στις λουτροπόλεις - θέρετρα  
 Αντιγήρανση, αντιοξειδωτική συµπεριφορά  
 Υγιεινό αδυνάτισµα 

 
24. Φάρµα Οµορφιάς – Spa 
 Φυσιολογία δέρµατος 
 Παθολογικές καταστάσεις και ατονία λειτουργίας 
 Πρόωρη γήρανση 
 Θεραπευτικές, περιποιητικές εφαρµογές τόνωσης και αποκατάστασης του δέρµατος 
 Ειδική εφαρµογή τόνωσης και καλλωπισµού περιοχής προσώπου 

 
25. Φυσική Αγωγή – Γυµναστική – Περίπατοι Υγείας 
 Φυσική αγωγή σε άτοµα µε: 

 κινητικές δυσλειτουργίες 
 αισθητηριακές διαταραχές 
 νοητική υστέρηση 

 Οµαδικά προγράµµατα φυσικής αγωγής 
 Άσκηση και ψυχαγωγία 
 Ειδικός αθλητισµός 

 ∆ιεθνείς οργανώσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες  
 Κατάταξη αθλητών 

 Οµαδικά θεραπευτικά προγράµµατα άσκησης ατόµων  
 Προγράµµατα φυσικής αγωγής και γυµναστικής 

26. Ειδική ∆ιατροφή – Ψυχολογία  
 Ειδική ∆ιατροφή 

 Στοιχεία σωστής διατροφής του ανθρώπου  
 Μεταβολισµός των θρεπτικών συστατικών των τροφών  
 Οι διαιτητικές απαιτήσεις του ανθρώπου 
 Η σύσταση των τροφίµων από διαιτητική άποψη  
 Θρεπτική αξία κατηγοριών τροφίµων 

 Ψυχολογία 
 Οριοθέτηση της επιστήµης της ψυχολογίας 
 Κλάδοι - περιοχές στη ψυχολογία 
 Ερευνητικές µέθοδοι 
 Βιολογικά θεµέλια της συµπεριφοράς 
 Βασικές θεωρίες της ψυχολογίας: 

 Ψυχοδυναµική 
 Συµπεριφορισµός 
 Οµάδα εργασίας 
 Θεωρίες µάθησης 
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 Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας: 
 Στρες και παρέµβαση στην κρίση 
 Επικοινωνία µε τον λουόµενο και βασικές δεξιότητες επικοινωνίας 
 Επαγγελµατική εξουθένωση 
 Κατανόηση και αντιµετώπιση γενικών και ειδικών προβληµάτων των ατόµων µε οργανικές 

παθήσεις και των ηλικιωµένων ατόµων. 
 

27. Τονωτική εγκύµναση προετοιµασίας αθλητών – Προπόνηση 
 Υδροηλεκτροθεραπεία 
 Φυσικοθεραπεία στην Αθλητιατρική 
 Βάδισµα και σηµασία στην Κλινική Ιατρική 
 Μεσογειακή διατροφή και η σηµασία της στην Κλινική Ιατρική 
 Συνήθη Ιατρικά προβλήµατα Ολυµπιακών αγώνων 
 Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 
 Αποθεραπεία χρόνιων προβληµάτων από την Άθληση 
 Αποθεραπεία κινητικών προβληµάτων τρίτης ηλικίας 
 Αθλητική Ψυχολογία 
 Ψυχορρυθµιστικές Μέθοδοι όπως Τεχνική Αναπνοή, διανοητική προπόνηση και ψυχική αποκατάσταση. 

 
28. Marketing Θεραπευτικού Τουρισµού 
 Το εννοιολογικό περιεχόµενο και ο ορισµός του θεραπευτικού µάρκετινγκ 
 Ο προγραµµατισµός του θεραπευτικού µάρκετινγκ 
 Η έρευνα θεραπευτικού µάρκετινγκ 
 Η ανάλυση της συµπεριφοράς των αγοραστών προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού 
 Η αγορά προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού και η τµηµατοποίησή της  
 Τα προϊόντα του θεραπευτικού τουρισµού 
 Η τιµολόγηση των προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού 
 Η διανοµή των προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού 
 Η προώθηση των προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού 
 Τα εργαλεία προώθησης των προϊόντων του θεραπευτικού τουρισµού 

 
29. ∆ιοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Κανονισµός λειτουργίας 
 Ο προγραµµατισµός δραστηριοτήτων: διάφορες κατηγορίες προγραµµάτων.  
 Η διαδικασία κατάρτισής τους. Η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
 Η οργάνωση δραστηριοτήτων: Η άτυπη οργάνωση. Οι άτυπες οµάδες. Η κατανόηση της συµπεριφοράς 

των οµάδων. Η επιδίωξη συναίνεσης εκ µέρους των οµάδων. 
 Η διεύθυνση των δραστηριοτήτων: η εξειδίκευση της εργασίας. Η πρόσληψη κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναµικού. Οι εντολές της διοίκησης. Οι έγγραφες οδηγίες και εντολές. Η διοίκηση µε αντικειµενικούς 
σκοπούς. Η αντιµετώπιση προβληµάτων του ανθρώπινου δυναµικού. Η ανάλυση της απόδοσης του 
ανθρώπινου δυναµικού 

 Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων: Τα είδη συντονισµού. Οι συντονιστές. Οι συντονιστικές επιτροπές. Ο 
επηρεασµός του συντονισµού από εξωτερικές δυνάµεις 

 Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων: Ο καθορισµός κριτηρίων απόδοσης. Η εκλογή σηµείων ελέγχου. Οι 
διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων. Οι έλεγχοι προϋπολογισµού. Η ανθρώπινη άποψη του 
ελέγχου. Οι επιδράσεις των κοινωνικών πιέσεων. 
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30. Αγγλικά 
 Να είναι ικανοί να οργανώνουν τη σκέψη τους, να χειρίζονται την ορθή ορολογία στην Αγγλική Γλώσσα, 

καθώς και να χειρίζονται το γραπτό λόγο και το ύφος του γραπτού κειµένου µε αποτελεσµατικό τρόπο. 
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ορολογία όπως αυτή χρησιµοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις και τις 
Λουτροθεραπευτικές µονάδες. 

 
31. Γερµανικά  
 Να γνωρίζουν συνοπτικά τους βασικούς κανόνες γραµµατικής, τη δοµή των προτάσεων, τις διαφορετικές 

λειτουργίες του λεξιλογίου, εστιάζοντας στην τουριστική και λουτροθεραπευτική ορολογία και στην 
προφορική επικοινωνία. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 

Όσον αφορά τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ο απόφοιτος πρέπει: 
1. Να γνωρίζει τη διαφορά µεταξύ ανανεώσιµων και µη ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων 
2. Να γνωρίζει τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα και τον τρόπο αντιµετώπισής τους 
3. Να γνωρίζει τη συνεισφορά της γεωθερµίας, της τεκτονικής και της ηφαιστειότητας στη 

δηµιουργία των θερµοµεταλλικών νερών και πηγών  
4. Να γνωρίζει την κατανοµή των ιαµατικών πηγών στην Ελλάδα και τον τρόπο αξιοποίησής τους 
5. Να γνωρίζει τις βασικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές έννοιες των πηγών 
6. Να γνωρίζει την κατάταξη των ιαµατικών πηγών ανάλογα µε το γεωλογικό και υδρογεωλογικό 

πλαίσιο 
7. Να γνωρίζει τη χηµική σύσταση των θερµοµεταλλικών νερών 
8. Να γνωρίζει τους υδρολογικούς και φυσικούς παράγοντες γένεσης των θερµοµεταλλικών πηγών 

και νερών 
9. Να γνωρίζει τις βασικές χηµικές και φυσικές παραµέτρους κατάταξης των θερµοµεταλλικών 

νερών 
10. Nα γνωρίζει τις βασικές περιβαλλοντικές και οικολογικές έννοιες 
11. Nα γνωρίζει τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και λουτροπόλεις 
12. Nα γνωρίζει τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, 

Υδροθεραπευτήρια και SPA 
13. Nα γνωρίζει το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και τον τρόπο 

εφαρµογής του στα Θαλασσοθεραπευτήρια και SPA 
14. Nα αναγνωρίζει τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως βασικό εργαλείο για την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στις 
θαλασσολουτρικές εγκαταστάσεις 

15.  Nα γνωρίζει τις σχεδιαστικές παραµέτρους των θαλασσοθεραπευτικών και λουτροθεραπευτικών 
µονάδων και SPA 

16. Nα γνωρίζει τον εξοπλισµό των διαφόρων τµηµάτων των θαλασσολουτρικών και θεραπευτικών 
εγκαταστάσεων και SPA 

17. Να γνωρίζει εφαρµογές σύγχρονου εξοπλισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
18. Να γνωρίζει την ιστορική διαδροµή της λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας στον ελληνικό 

χώρο από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα 
19.  Να γνωρίζει την ιστορική διαδροµή της λουτροθεραπείας στον ευρωπαϊκό χώρο 
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20. Nα γνωρίζει τη διαφορά µεταξύ κλίµατος και βιοκλίµατος 
21. Nα γνωρίζει τη σπουδαιότητα του βιοκλίµατος στην ανάπτυξη των πηγών και των λουτρικών 

εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας 
 
 Όσον αφορά τις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ο απόφοιτος πρέπει: 

1. Να γνωρίζει τη φυσικοχηµική σύσταση των θερµοµεταλλικών νερών 
2. Να γνωρίζει τους τρόπους καθαρισµού των θερµοµεταλλικών νερών 
3. Να γνωρίζει τη γεωγραφική κατανοµή των ιαµατικών πηγών µε βάση τη γεωλογική τους δοµή 
4. Να γνωρίζει τις τεχνικές και τα µέτρα προστασίας των ιαµατικών πηγών 
5. Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά µεταξύ των διαφόρων µορφών τουρισµού και του 

τουρισµού Υγείας, Καλλωπισµού και Αναζωογόνησης (SPA) 
6. Να γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες και µορφές υδρολουτροθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και 

SPA 
7. Να γνωρίζει τις τεχνικές ανά κατηγορία και είδος λούσεων και πότε ενδείκνυνται η κάθε µία από 

αυτές για θεραπεία 
8. Να γνωρίζει το σκοπό και το στόχο κάθε προγράµµατος Υδρολουτροθεραπείας και 

θαλασσοθεραπείας 
9. Να γνωρίζει τις βασικές παραµέτρους υλοποίησης ενός προγράµµατος Υδρολουτροθεραπείας 

και θαλασσοθεραπείας    
10. Να γνωρίζει τις περιπτώσεις λουτρικών αντιδράσεων για κάθε είδος λούσεων και προγραµµάτων 

Υδρολουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας 
11. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές υγιεινής στις υδρολουτροθεραπευτικές και θαλασσοθεραπευτικές 

µονάδες και SPA 
12. Να γνωρίζει τη δράση των παθογόνων µικροοργανισµών στα θερµοµεταλλικά - ιαµατικά νερά και 

τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία 
13. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών στις περιπτώσεις ατυχηµάτων εντός 

της Θαλασσολουτρικής και Λουτροθεραπευτικής µονάδας – SPA 
14. Να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά περιπτώσεις µικροατυχηµάτων στην περίπτωση κακώσεων 

από µηχανικά αίτια 
15.  Να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά περιπτώσεις µικροατυχηµάτων στην περίπτωση παθολογικών 

καταστάσεων 
16. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές φυσικοθεραπείας 
17. Να γνωρίζει τα είδη των κινήσεων, τις ενεργειακές και παθητικές κινήσεις κατά την άσκηση της 

φυσικοθεραπείας 
18. Να γνωρίζει τις θετικές επιδράσεις της φυσικοθεραπείας στον οργανισµό 
19. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας στη λουτροθεραπεία και θαλασσοθεραπεία 
20. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη λουτρών που συνδυάζονται µε την ηλεκτροθεραπεία 
21. Να γνωρίζει τις ενδείξεις για τη χρήση της ηλεκτροθεραπείας στη θαλασσοθεραπεία και 

λουτροθεραπεία  
22. Να γνωρίζει τις θετικές επιδράσεις της ηλεκτροθεραπείας στον οργανισµό 
23. Να γνωρίζει τα είδη τµηµάτων των Θαλασσολουτρικών µονάδων, Υδρολουτροθεραπευτηρίων 

και SPA 
24. Να γνωρίζει τον εξοπλισµό ανά τµήµα Υδρολουτροθεραπευτηρίου, Θαλασσοθεραπευτηρίου και 

SPA 
25. Να γνωρίζει ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία και παράγοντες εκσυγχρονισµού των τµηµάτων των 
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Θαλασσολουτρικών και Υδρολουτροθεραπευτικών µονάδων 
26. Να γνωρίζει το µηχανισµό κίνησης του ανθρώπινου οργανισµού και της µυϊκής λειτουργίας κατά 

τη θαλασσοθεραπεία και λουτροθεραπεία 
27. Να γνωρίζει τα είδη των ασκήσεων κατά την κινησιοθεραπεία 
28. Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες της υγιεινής διατροφής 
29. Να γνωρίζει τους φυσικούς µηχανισµούς που συντελούν στην αναζωογόνηση της ανθρώπινης 

υγείας και τη συµβολή της πρόληψης µέσω της θαλασσοθεραπείας, της λουτροθεραπείας και 
των SPA στην αντιµετώπιση των διαφόρων παθήσεων του οργανισµού 

30. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές καλλωπισµού, οµορφιάς και τις διάφορες τεχνικές που αφορούν 
την περιποίηση του προσώπου και σώµατος 

31. Να γνωρίζει τις θεραπευτικές εφαρµογές τόνωσης και αποκατάστασης του δέρµατος 
32. Να γνωρίζει τα υλικά και τα µέσα που απαιτούνται για τη Φάρµα Οµορφιάς – SPA 
33.  Να γνωρίζει τις αρχές και τις αξίες της φυσικής αγωγής σε άτοµα και οµάδες 
34. Να γνωρίζει την επιλογή, κατάταξη και προπόνηση ατόµων και οµάδων σε αθλητικές 

δραστηριότητες στα Θαλασσολουτρικά συγκροτήµατα, Υδρολουτροθεραπευτικές µονάδες και 
SPA 

35. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές αερόβιων και αναερόβιων ασκήσεων γυµναστικής 
36. Να γνωρίζει τη συµβολή της Υδρολουτροθεραπείας και της Θαλασσοθεραπείας στην εκγύµναση 

των αθλητών  
37. Να γνωρίζει τη συµβολή της Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας στην αποκατάσταση 

τραυµατισµών αθλητών 
38. Να γνωρίζει στοιχεία σωστής διατροφής σύµφωνα µε το διατροφικό κύκλο του ανθρώπινου 

οργανισµού 
39. Να γνωρίζει τις τάξεις θρεπτικών υλών και τη συµβολή τους στην ανθρώπινη υγεία 
40. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ψυχολογίας και τις εφαρµογές της στο χώρο της υγείας 
41. Να γνωρίζει τις αρχές του µάρκετινγκ υπηρεσιών που εφαρµόζονται στον θεραπευτικό τουρισµό 
42. Να γνωρίζει τη διαδικασία προγραµµατισµού του Τουριστικού - Θεραπευτικού Μάρκετινγκ 
43.  Να γνωρίζει τα προϊόντα του Ιαµατικού Τουρισµού, του Τουρισµού Υγείας και των συναφών 

µορφών τους 
44. Να γνωρίζει τις αρχές διοίκησης µιας Θαλασσολουτρικής επιχείρησης - SPA 
45. Να γνωρίζει το µηχανισµό ελέγχου της διοίκησης ενός Θαλασσοθεραπευτικού συγκροτήµατος – 

SPA 
46. Να γνωρίζει τον τρόπο παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων µιας 

Θαλασσοθεραπευτικής µονάδας – SPA 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

3.2 Το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
Όσον αφορά τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ο απόφοιτος πρέπει: 

1. Να γνωρίζει τον τρόπο γένεσης και δηµιουργίας των θερµοµεταλλικών πηγών και νερών 
2. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των ιαµατικών πηγών και νερών µε βάση τα φυσικοχηµικά τους 

χαρακτηριστικά 
3. Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία - ιχνοστοιχεία των θερµοµεταλλικών νερών που επιδρούν θετικά 

στον οργανισµό 
4. Να γνωρίζει τα διάφορα είδη λουτρών και θεραπειών σε µία σύγχρονη Θαλλασσοθεραπευτική 

και Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα – SPA 
5. Να γνωρίζει τις ενδείξεις και αντενδείξεις κάθε είδους υδρολουτροθεραπείας 
6. Να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την κάθε θεραπεία και τα 

αποτελέσµατά τους στη βελτίωση της υγείας και στην αναζωογόνηση 
7. Να γνωρίζει τα είδη ποσιθεραπείας και τα ευεργετικά αποτελέσµατά της στον ανθρώπινο 

οργανισµό 
8. Να γνωρίζει τα βασικά τµήµατα και τον αναγκαίο εξοπλισµό µιας σύγχρονης Θαλασσολουτρικής 

και Υδρολουτροθεραπευτικής µονάδας - SPA  
9. Να µπορεί να χειριστεί σωστά το βασικό εξοπλισµό µιας σύγχρονης Θαλασσολουτρικής και 

Υδρολουτροθεραπευτικής µονάδας - SPA    
10. Να µπορεί να εποπτεύσει την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων µιας 

Θαλασσολουτρικής µονάδας - SPA   
11. Να µπορεί να ενηµερώσει ορθά τα στοιχεία της προσωπικής καρτέλας κάθε λουόµενου σε µία 

Θαλασσολουτρική µονάδα - SPA 
12. Να γνωρίζει την ιεραρχία της διοίκησης και το ρόλο που παίζει στην οµαλή λειτουργία µιας 

Θαλασσολουτρικής και Υδρολουτροθεραπευτικής  επιχείρησης 
13. Να µπορεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς τυχόν παράπονα των πελατών µίας Θαλασσολουτρικής 

και Υδρολουτροθεραπευτικής µονάδας - SPA   
Όσον αφορά τις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ο απόφοιτος πρέπει: 

1. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής δινόλουτρων σε µία 
Θαλασσολουτρική και Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα - SPA 

2. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής λασπόλουτρου σε µία 
Θαλασσολουτρική και Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα - SPA 

3. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής χρωµατοθεραπείας και 
Λουτροθεραπείας σε µία Θαλασσολουτρική και Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα – SPA 

4. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής Λουτροθεραπείας για χέρια και 
πόδια σε µία Θαλασσολουτρική και Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα – SPA 

5. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής Λουτροθεραπείας για την 
αποκατάσταση ατόµων από ατυχήµατα και µε προβλήµατα κίνησης σε µία Θαλασσολουτρική και 
Υδρολουτροθεραπευτική µονάδα - SPA 

6. Να είναι ικανός να εποπτεύσει την ορθή λειτουργία ενός µηχανήµατος εισπνοθεραπείας 
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7. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής Λουτροθεραπείας µε θαλάσσια 
επιθέµατα 

8. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής µασάζ χαλάρωσης και 
αναζωογόνησης 

9. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής οµαδικών λούσεων  
10. Να µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα το χώρο διεξαγωγής ατµόλουτρων και να επιβλέψει την 

οµαλή διεξαγωγή τους 
11. Να µπορεί να εποπτεύσει την ορθή χρήση επιθεµάτων και υλικών για τον καλλωπισµό και τη 

περιποίηση του σώµατος  
12. Να µπορεί να εποπτεύσει την ορθή εκγύµναση κατά την αερόβια και αναερόβια άσκηση των 

πελατών µίας Θαλασσολουτρικής και Υδρολουτροθεραπευτικής µονάδας - SPA 
13. Να µπορεί να εποπτεύσει την ορθή εκγύµναση κατά την άσκηση µε όργανα γυµναστικής των 

πελατών µίας Θαλασσολουτρικής και Υδρολουτροθεραπευτικής µονάδας - SPA 
14. Να είναι ικανός να παρέχει άµεσα πρώτες βοήθειες στην περίπτωση µικροατυχηµάτων κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α ΟΜΑ∆Α 
 

1. Να δώσετε τον ορισµό της γεωθερµίας.   
2. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις συνθήκες εµφάνισης των γεωθερµικών πεδίων.   
3. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εµφανίζονται τα θερµοµεταλλικά ιαµατικά νερά; Να αναφέρετε τουλάχιστον 

δέκα.   
4. Τι είδους µορφή ενέργειας είναι η γεωθερµία και γιατί;   
5. Ποια είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή αξιοποίησης της γεωθερµίας στην Ελλάδα και γιατί;   
6. Να αναφέρετε 5 αξιοποιηµένες στη λουτροθεραπεία ιαµατικές πηγές.   
7. Πώς αξιοποιείται η γεωθερµική ενέργεια στο διεθνή χώρο;   
8.  Να αναφέρετε 5 περιβαλλοντικά και 5 επιχειρηµατικά οφέλη που µπορεί να δηµιουργήσει η υιοθέτηση 

εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.   
9. Να εξηγήσετε από πού λαµβάνουν τα πολύτιµα θεραπευτικά ιχνοστοιχεία οι θερµοµεταλλικές ιαµατικές 

πηγές και νερά.   
10. Πώς δηµιουργούνται οι θερµοµεταλλικές ιαµατικές πηγές;   
11. Ποια τεχνική εφαρµοζόταν και ποιος εξοπλισµός υπήρχε στα Υδρολουτροθεραπευτήρια, µέχρι το 1950, 

στον ελλαδικό χώρο;   
12. Από πότε έχουµε εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας στα Υδρολουτροθεραπευτήρια στην Ελλάδα; Να 

δώσετε ένα παράδειγµα.   
13. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις απαιτήσεις της διεθνούς πελατείας στη θαλασσοθεραπεία.   
14. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους τοµείς της σύγχρονης τεχνολογίας που έχουν εφαρµογή στη 

θαλασσοθεραπεία.   
15. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή σύγχρονων λουτήρων 

θαλασσοθεραπείας και λουτροθεραπείας.   
16. Να αναφέρετε την τεχνολογία και τον τρόπο µε τα οποία επιτυγχάνεται η ατοµική υγιεινή των λουτήρων.   
17. Να περιγράψετε συνοπτικά τη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιµοποιούν στα ιαµατικά SPA -  

Αναζωογόνηση.   
18. Να περιγράψετε συνοπτικά τη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιµοποιούν στα ιαµατικά SPA -  

θαλασσοθεραπεία.   
19. Πώς γίνεται η θαλασσοθεραπεία;   
20. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την τεχνική θαλασσοθεραπείας 

ευρωπαϊκού τύπου.   
21. Ποιος άλλος τύπος θαλασσοθεραπείας υπάρχει εκτός του ευρωπαϊκού και σε ποιες χώρες βρίσκει 

εφαρµογή;   
22. Γιατί το θερµαινόµενο θαλασσινό νερό µετατρέπεται σε ιαµατικό;   
23. Πώς επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία ενός θαλασσοθεραπευτικού συγκροτήµατος και των λουόµενων 

κατά τη διάρκεια των λούσεων;   
24. Ποιος έχει τη συνολική εποπτεία στα SPA και τις θαλασσοθεραπευτικές µονάδες και γιατί;   
25. Ποιος καθοδηγεί του λουόµενους σε όλα τα Υδρολουτροθεραπευτήρια και SPA για τις διάφορες θεραπείες 

και γιατί;   
26. Ποια είναι η διαρρύθµιση στο τµήµα Spa και θαλασσοθεραπείας;   
27. Ποια είναι η διαρρύθµιση στο τµήµα υδρολουτροθεραπείας;   
28. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των τµηµάτων θαλασσοθεραπείας και υδρολουτροθεραπείας;   
29. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τεχνικών τµηµάτων στο τµήµα 

θαλασσοθεραπείας.   
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30. Πόσα συγκροτήµατα Θαλασσοθεραπείας - Spa που µπορούν να δεχθούν και φοιτητές για πρακτική 
άσκηση, λειτουργούν στην Ελλάδα; Να αναφέρετε πέντε.   

31. Πού έχουν βρεθεί οι παλαιότερες λουτρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και από πότε χρονολογούνται;   
32. Να αναφέρετε δύο αρχαίους συγγραφείς ή γιατρούς που δίνουν πληροφορίες και συµβουλές για τη 

θαλασσοθεραπεία και τη λουτροθεραπεία.   
33. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις υπηρεσίες που παρείχε καθένας από τους παρακάτω χώρους των 

αρχαίων ελληνικών λουτρών:  
a. α )Αποδυτήριο, β) Εφηβείο,  γ) Βαλανείο, δ) Πυριατήριο, ε) Αλειπτήριο.  
b. Υπάρχουν και σήµερα αυτοί οι χώροι στα σύγχρονα Υδρολουτροθεραπευτήρια;   

34. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις δύο µεγαλύτερες και σηµαντικότερες ρωµαϊκές θέρµες.   
35. Με ποιο τρόπο αντιµετώπιζαν κατά το Μεσαίωνα τη λουτροθεραπεία;   
36. Τι ήταν τα λεγόµενα  «άγρια λουτρά» που λειτουργούσαν κατά τον 11ο, 12ο και 13ο αιώνα στην Ευρώπη;   
37. Ποιες ήταν οι ασχολίες των παρακάτω υπαλλήλων στα βυζαντινά λουτρά; α) Εγκαυστής ή καµινάρης, β) 

Βαλανεύς και γ) Εµβατόριος.   
38. Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες που είχαν και τις υπηρεσίες που προσέφεραν τα ρωµαϊκά και 

βυζαντινά λουτρά και να τις συγκρίνετε µε αυτές των σηµερινών Υδρολουτροθεραπευτηρίων.   
39. Να αναφέρετε 5 από τις πιο σπουδαίες ιατρικές εφευρέσεις  του 19ου και του 20ου αιώνα.    
40. Να περιγράψετε συνοπτικά τι προσφέρει στο σηµερινό σύγχρονο  άνθρωπο η θαλασσοθεραπεία.   
41. Να δώσετε τον ορισµό των όρων: «κλίµα» και «καιρός».   
42. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσεται το κλίµα (κατά «Koppen»).   
43. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις µετρήσεις που πραγµατοποιούνται για τον προσδιορισµό του κλίµατος.   
44. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα µιας περιοχής.   
45. Πόσο συµβάλλει στο βιόκλιµα η θερµή πηγή ιαµατικού νερού;   
46. Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα στα οποία να φαίνεται ότι το κλίµα επιδρά στην υγεία 

του ανθρώπου.   
47. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «οικοσύστηµα» και να αναφέρετε επιγραµµατικά τα στοιχεία από τα 

οποία αποτελείται.   
48. Τι ονοµάζουµε λουτροπόλεις, από ποια στοιχεία χαρακτηρίζονται και τι είδους µορφή τουρισµού 

αποτελούν;   
49. Να αναφέρετε 5 θετικές και 5 αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, καθώς 

επίσης 5 αίτια αυτών των επιπτώσεων.   
50. Να αναφέρετε τα 3 κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο πλανήτης µας και 

τον τρόπο συσχετισµού τους µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου.   
51. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κατηγορίες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές. 

Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό;   
52. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους στόχους του νόµου για την προστασία του περιβάλλοντος.   
53. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κατηγορίες που κατατάσσονται τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα σε σχέση µε 

το περιβάλλον. Να δώσετε ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία.   
54. Να αναφέρετε 10 από τα σηµαντικότερα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται σε µια µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουριστικής εγκατάστασης.    
55. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους στόχους διαχείρισης των αστικών στερεών απορριµµάτων.   
56. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους στόχους της ανακύκλωσης.   
57. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες που λαµβάνουµε κυρίως υπόψη µας, προκείµενου να 

επιλέξουµε την κατάλληλη µέθοδο για τον έλεγχο των αερίων ρύπων.   
58. Να αναφέρετε 3 πλεονεκτήµατα και 3 µειονεκτήµατα της καύσης των στερεών απορριµµάτων.   
59. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα κυριότερα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και πώς συµβάλλουν 

στη βελτίωση του τουρισµού υγείας.   
60. Τι είναι το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14000 και ποια είναι τα βήµατα για την πιστοποίηση µιας εταιρείας µε 

ΙSO 14000;   
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61. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους βασικούς στόχους του Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης 
και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).   

62. Τι ονοµάζεται «γεωθερµική βαθµίδα»;   
63. Τι ονοµάζεται «υδρολογικός κύκλος» και από ποια µέρη αποτελείται;   
64. Τι ονοµάζεται «θερµές πηγές»;   
65. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των θερµοµεταλλικών νερών.   
66. Να αναφέρετε 10 χηµικά συστατικά που περιέχονται στα θερµοµεταλλικά νερά.    
67. Να αναφέρετε τα αέρια που περιέχονται στα θερµοµεταλλικά νερά και το ρόλο τους.   
68. Πώς ταξινοµούνται οι θερµοµεταλλικές πηγές µε βάση τη θερµοκρασία;   
69. Πώς ταξινοµούνται οι θερµοµεταλλικές πηγές µε βάση τη χηµική τους σύσταση;   
70. Πώς ταξινοµούνται οι θερµοµεταλλικές πηγές µε βάση τη ραδιενέργεια;   
71. Να περιγράψετε συνοπτικά τις πιθανές προελεύσεις των θερµοµεταλλικών νερών.   
72. Να περιγράψετε συνοπτικά την προέλευση και τον τρόπο εµφάνισης του νεαρού θερµοµεταλλικού νερού.   
73. Να περιγράψετε συνοπτικά τα ιδιαίτερα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα 

θερµοµεταλλικά νερά οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες και την προέλευσή τους.   
74. Η κυκλοφορία των θερµοµεταλλικών νερών είναι συνήθως ανερχόµενη. Να περιγράψετε συνοπτικά τους 

τρόπους µε τους οποίους µπορούν να συγκεντρωθούν αυτά τα νερά.   
75. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η άνοδος των νερών µεγάλου 

βάθους στην επιφάνεια.   
76. Να περιγράψετε συνοπτικά τους υδρολογικούς και φυσικούς παράγοντες δηµιουργίας των 

θερµοµεταλλικών πηγών.   
77. Να δώσετε τους ορισµούς των ανανεώσιµων και µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Να αναφέρετε τρία 

παραδείγµατα για κάθε περίπτωση.   
78. Να περιγράψετε συνοπτικά 2 περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της ηλιακής και 2 η χρήση της 

αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.   
79. Να περιγράψετε συνοπτικά τα προβλήµατα που παρουσιάζονται µε τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.   
80. Να περιγράψετε συνοπτικά το πρόβληµα της τρύπας του όζοντος. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις αιτίες 

του φαινοµένου.   
81. Να δώσετε τον ορισµό της ∆ιατροφής. Να αναφέρετε τις διαφορές ∆ιατροφής και ∆ίαιτας.   
82. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις σπουδαιότερες τάξεις θρεπτικών υλών. Να εξηγήσετε το ρόλο τους στη 

διατροφή του ανθρώπου.   
83. Να δώσετε τον ορισµό του βασικού µεταβολισµού. Πώς τον µετράµε;   
84. Ποιος είναι ο ορισµός του ∆είκτη µάζας σώµατος; Ποιες τιµές του είναι φυσιολογικές;   
85. Υπολογίστε τον ∆είκτη µάζας σώµατος για άτοµο που ζυγίσει 48 kg και έχει ύψος 1,64 m. Πώς θα 

χαρακτηρίζατε το άτοµο αυτό;   
86. Περιγράψτε συνοπτικά το µόριο του νερού και τις ιδιότητές του. Γιατί είναι καλός διαλύτης;   
87. Να δώσετε τον ορισµό της σκληρότητας του νερού και να περιγράψετε συνοπτικά τις κατηγορίες που τη 

χαρακτηρίζουν.    
88. Να περιγράψετε συνοπτικά τα προβλήµατα που προκαλεί η σκληρότητα του νερού και γιατί.   
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Β ΟΜΑ∆Α 
 

1. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την ταξινόµηση των ιαµατικών νερών µε βάση τα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά τους.   

2. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την ταξινόµηση των ιαµατικών νερών ως προς τη βιολογική δράση τους.   
3. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την ταξινόµηση των ιαµατικών νερών ως προς τη θερµοκρασία τους.   
4. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «θειούχα νερά».   
5. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ραδιούχα νερά».   
6. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ραδόνιο».   
7. Πόση ραδιενέργεια έχει ιαµατικό νερό που βρίσκεται στην πισίνα ή στην µπανιέρα 5 µέρες;   
8. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την ταξινόµηση των φυσικών µεταλλικών νερών.   
9. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την διαίρεση των εµφιαλωµένων νερών.   
10. Στα ραδιούχα νερά ποια είναι η ταχεία πύλη εισόδου του ραδονίου στον οργανισµό;   
11. Να περιγράψετε συνοπτικά τις βιολογικές δράσεις των ραδιούχων νερών στον οργανισµό.   
12. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις στοιβάδες από τις οποίες αποτελείται το δέρµα.   
13. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις στοιβάδες από τις οποίες αποτελείται η επιδερµίδα.   
14. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις στιβάδες που θεωρούνται πιο σηµαντικές για την ανανέωση της 

επιδερµίδας.   
15. Να περιγράψετε συνοπτικά το δερµατοεπιδερµικό σύνδεσµο ή δερµατοεπιδερµική µεµβράνη. Σε τι 

ακριβώς βοηθά;   
16. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις λειτουργίες της επιδερµίδας.   
17. Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του χορίου, δεδοµένης της πλούσιας αγγείωσής του.   
18. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «φυσικός ενυδατικός παράγοντας NMF».   
19. Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του λιπώδους ιστού.   
20. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδερµική απορρόφηση.   
21. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η δυσβατότητα µιας ουσίας.   
22. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «peeling».   
23. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα µέρη του σώµατος στα οποία γίνεται το peeling.   
24. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία της µεθόδου Vichy.   
25. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις περιπτώσεις στις οποίες αποφεύγουµε το µασάζ και τις µεγάλες 

θερµοκρασίες νερού.   
26. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία της µεθόδου Rasul.   
27. Να περιγράψετε συνοπτικά µια σύγχρονη µπανιέρα υδροµασάζ.   
28. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις απαραίτητες γραµµατειακές διαδικασίες που διενεργούνται πριν 

ξεκινήσει ο επισκέπτης λουόµενος τη θαλασσοθεραπεία ή αναζωογόνηση στο Spa.   
29. Να αναφέρετε πόση ώρα απαιτείται για ρηλάξ µετά τη λούση σε µπανιέρα ή spa.   
30. Κατά τη διάρκεια του ρηλάξ, µετά τη λούση ή spa συνήθως τι προσφέρεται ως πόσιµο και γιατί;   
31. Πότε ο επισκέπτης µπορεί να κάνει λουτροθεραπεία σε πισίνα, µπανιέρα και spa: α) 1 ώρα πριν από το 

φαγητό, β) αµέσως µετά το φαγητό, γ) 3 - 4 ώρες µετά το φαγητό; Επιλέξτε µια απάντηση.   
32. Πού χρησιµοποιούνται τα αιθέρια έλαια; Στο Spa ή στη Θαλασσοθεραπεία και γιατί;   
33. Να περιγράψετε συνοπτικά το πρώτο πράγµα που κάνουµε σε τραυµατία χωρίς αισθήσεις που δεν 

αναπνέει.   
34. Πότε θεωρείται ικανοποιητική η µάλαξη του θώρακα;   
35. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα κύρια συµπτώµατα ενός ατόµου µε υστερία.   
36. Τι παθαίνει ο ανθρώπινος οργανισµός σε ηλεκτροπληξία από ρεύµα υψηλής τάσης και γιατί;   
37. Να περιγράψετε συνοπτικά την πρώτη κίνηση που γίνεται σε ασθενή ο οποίος λιποθύµησε, έχει 

αναπνοή και σφίξεις.   



  

 
 

 
 

Σελίδα 24 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

38. Κατά την εσωτερική αιµορραγία του ανθρώπινου οργανισµού, ποιο είναι το κύριο σύστηµα του 
οργανισµού που τίθεται σε άµεσο κίνδυνο και γιατί;   

39. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ενέργειες που κάνουµε σε αναίσθητο τραυµατία µε παραµορφωµένο 
κρανίο.   

40. Τι ελέγχουµε σε υπογλυκαιµικό επεισόδιο σε αναίσθητο πάσχοντα;   
41. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τι πρέπει να αποφεύγουµε στο έγκαυµα δευτέρου βαθµού.   
42. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους αντιµετώπισης της θερµοπληξίας.   
43. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουµε σε ηλεκτροπληξία από ρεύµα υψηλής 

τάσης.   
44. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ενέργειες που κάνουµε σε ηλεκτροπληξία από ρεύµα χαµηλής τάσης, 

όπου το θύµα βρίσκεται ακόµα σε επαφή µε το ρεύµα.   
45. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ενέργειες που κάνουµε σε δάγκωµα από ζώα.   
46. Να αναφέρετε επιγραµµατικά το πώς αντιµετωπίζονται οι κράµπες σε άτοµα µε υστερία.   
47. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ποσιθεραπεία».   
48. Να αναφέρετε το κυριότερο στοιχείο που αναγράφεται στην ετικέτα ενός δοχείου µεταλλικού νερού και 

γιατί.   
49. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των µεταλλικών νερών που χρησιµοποιούνται στην ποσιθεραπεία.   
50. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «στερεό υπόλειµµα».   
51. Να αναφέρετε επιγραµµατικά την ταξινόµηση των µεταλλικών νερών.   
52. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους τρόπους ποσιθεραπείας.   
53. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία κατά τη ποσιθεραπεία Φόρτισης.   
54. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία κατά τη ποσιθεραπεία Μικροδόσεων.   
55. Ποια είναι η διάρκεια της ποσιθεραπείας και γιατί;   
56. Ποια κατηγορία µεταλλικών νερών ενδείκνυται για πόση το χειµώνα και ποια για το καλοκαίρι;   
57. Ποια είναι η συνήθης χρονική διάρκεια της λασποθεραπείας και γιατί;   
58. Να αναφέρετε επιγραµµατικά 5 στοιχεία τα οποία εµπεριέχονται στις ιαµατικές λάσπες.   
59. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «λουτρό».   
60. Πώς εφαρµόζεται η παραφίνη στο ανθρώπινο σώµα;   
61. Ποια είναι η ευεργετική δράση του ιχνοστοιχείου σελήνιου (Se) στον ανθρώπινο οργανισµό;   
62. Ποιο στοιχείο προκαλεί το χηµικό peeling;   
63. Να περιγράψετε συνοπτικά την επίδραση της θερµότητας στον ανθρώπινο οργανισµό κατά τη 

λουτροθεραπεία.   
64. Πόση ώρα µπορούν να παραµείνουν στο λουτρό οι ρυθµισµένοι υπερτασικοί ασθενείς και γιατί;   
65. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις παθήσεις στις οποίες αντενδείκνυται η ιαµατική λουτροθεραπεία.   
66. Να περιγράψετε συνοπτικά την επίδραση της λάσπης στις ρευµατικές παθήσεις.   
67. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα µέσα θεραπείας που ενδείκνυνται στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα.   
68. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα µέσα θεραπείας που ενδείκνυνται στη σπονδυλοαρθροπάθεια.   
69. Ποιο θεραπευτικό µέσο ενδείκνυται σε εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου και γιατί;   
70. Ποια θεραπευτικά µέσα ενδείκνυνται σε ουρική αρθρίτιδα;   
71. Να αναφέρετε πότε η περιαρθρίτιδα του ώµου έχει ένδειξη για λουτροθεραπεία.   
72. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τι περιλαµβάνει µια ισορροπηµένη δίαιτα.   
73. Να δώσετε τους ορισµούς των όρων «παχυσαρκία» και «κυτταρίτιδα». Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα 

αίτιά τους.   
74. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «θαλασσοθεραπεία». Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ευεργετικές 

ιδιότητες που αποδίδονται στο θαλασσινό νερό.   
75. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις παθήσεις στις οποίες η θαλασσοθεραπεία δρα θετικά.   
76. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «οξειδωτικό stress». Να αναφέρετε πού οδηγεί, πώς προκαλείται και 

ποιοι οι τρόποι προστασίας από αυτό.   
77. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «λασποθεραπεία».   
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78. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις µεθόδους θαλασσοθεραπείας.   
79. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ψαµµοθεραπεία».   
80. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ηλιοθεραπεία».   
81. Να περιγράψετε συνοπτικά τι περιλαµβάνει η θαλάσσια λουτροθεραπεία.   
82. Να περιγράψετε συνοπτικά τι περιλαµβάνει η θαλάσσια κλιµατοθεραπεία.   
83. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ιατρικές ειδικότητες που έχουν σχέση µε την ιαµατική 

θαλασσοθεραπεία.   
84. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις κλινικές ενδείξεις της ψαµµοθεραπείας.   
85. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα αποτελέσµατα της ηλιοθεραπείας.   
86. Τι εννοούµε µε τον όρο τοπικά και γενικά αποτελέσµατα της ηλιοθεραπείας;   
87. Τι είναι το e.coli και το campylobacter;   
88. Να περιγράψετε συνοπτικά τα αίτια της σκληρότητας του νερού.   
89. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους µετάδοσης της Ηπατίτιδας Α.   
90. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους µετάδοσης της Λεγιονέλλας.   
91. Να εξηγήσετε συνοπτικά γιατί δεν επιβιώνουν οι παθογόνοι οργανισµοί των λυµάτων για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στο θαλάσσιο νερό.   
92. Να περιγράψετε συνοπτικά τις συνηθέστερες λοιµώξεις που µεταδίδονται µε το πόσιµο νερό.   
93. Να περιγράψετε συνοπτικά τις συνηθέστερες λοιµώξεις που µεταδίδονται µε άµεση επαφή µε το νερό 

αναψυχής (πισίνα).   
94. Να εξηγήσετε συνοπτικά τη διαφορά µεταξύ µόλυνσης και λοίµωξης.   
95. Να εξηγήσετε συνοπτικά τη διαφορά µεταξύ ρύπανσης και µόλυνσης.   
96. Να αναφέρετε τα µικρόβια που µπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα.    
97. Τι είναι ο χρόνος επώασης;   
98. Τι είναι το pH; Τι δείχνει και τι τιµές παίρνει; Πώς το µετράµε;   
99. Να περιγράψετε συνοπτικά τα 5 κυριότερα ιχνοστοιχεία που βρίσκονται στο νερό και να εξηγήσετε σε τι 

χρησιµεύουν.   
100. Να δώσετε τον ορισµό των ιαµατικών υδάτων.   
101. Να περιγράψετε συνοπτικά τα 5 κυριότερα µεταλλικά ιόντα που υπάρχουν στο νερό. Ποιες είναι οι 

ιδιότητές τους;   
102. Να περιγράψετε συνοπτικά τα 5 κυριότερα βακτήρια που υπάρχουν στο νερό.   
103. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους καθαρισµού του νερού από παθογόνους µικροοργανισµούς.    
104. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων. Να δώσετε από τρία  

παραδείγµατα για κάθε περίπτωση.   
105. Να περιγράψετε συνοπτικά τους 5 πιο σηµαντικούς τύποι οργανικών ρύπων του νερού.   
106. Να δώσετε τον ορισµό του χρόνου ηµιζωής.   
107. Να περιγράψετε συνοπτικά τις δύο θεωρίες που εξηγούν την προέλευση των µεταλλικών νερών.   
108. Ποια ραδιενεργά ισότοπα είναι δυνατόν να βρίσκονται στο νερό; Πώς προκύπτουν και πώς επηρεάζουν 

την ποιότητα του νερού;   
109. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία της διάλυσης ιοντικών ενώσεων στο νερό. Τι είναι η υδρόλυση;   
110. Να περιγράψετε συνοπτικά τον τρόπο δηµιουργίας της όξινης βροχής. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί.   
111. Πώς επηρεάζεται η αγωγιµότητα του νερού από την παρουσία ρύπων;   
112. Να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ ισχυρών και ασθενών ηλεκτρολυτών.   
113. Υπολογίστε το pH διαλυµάτων: α) HNO3 = 10-1Μ, β) HCl = 10-7Μ, δ) HNO3 = 10-5Μ.   
114. Να δώσετε τον ορισµό της θερµοθεραπείας και να εξηγήσετε πώς εφαρµόζεται.   
115. Να περιγράψετε συνοπτικά τις αντενδείξεις της θερµοθεραπείας.    
116. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα ψυχρά φυσικά µέσα που χρησιµοποιούνται στη φυσικοθεραπεία.   
117. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ενδείξεις κρυοθεραπείας.   
118. Να περιγράψετε συνοπτικά τις αντενδείξεις κρυοθεραπείας.   
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119. Τι επιδιώκεται µε τις έλξεις στη φυσικοθεραπεία; Πώς ασκούνται αυτές;   
120. Να περιγράψετε συνοπτικά τους τρόπους άσκησης συµπίεσης.   
121. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ενδείξεις εφαρµογής LASER.   
122. Να περιγράψετε συνοπτικά τα αποτελέσµατα εφαρµογής των υπερήχων στον ανθρώπινο οργανισµό.   
123. Να περιγράψετε συνοπτικά τα αποτελέσµατα εφαρµογής ηλεκτροθεραπευτικών ρευµάτων.   
124. Για ποιο λόγο εφαρµόζεται ηλεκτρικός µυϊκός ερεθισµός σε απονευρωµένους µύες;   
125. Σε τι συµβάλλει ο ηλεκτρικός ερεθισµός φυσιολογικών µυών στη φυσικοθεραπεία;   
126. Τι ονοµάζουµε αισθητικό µυϊκό ηλεκτρικό ερεθισµό και ποια είδη ρευµάτων χρησιµοποιούνται γι’ αυτό το 

σκοπό;   
127. Να περιγράψετε συνοπτικά τις παθολογικές καταστάσεις που εφαρµόζονται τα TENS.   
128. Να περιγράψετε συνοπτικά τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον 

προγραµµατισµό της φυσικοθεραπείας.   
129. Να περιγράψετε συνοπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µυών που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση 

του σώµατος.   
130. Να περιγράψετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των µυών που είναι υπεύθυνοι για τη στάση του σώµατος.   
131. Τι ονοµάζεται άρθρωση; Σε τι διακρίνονται οι αρθρώσεις;   
132. Τι ονοµάζουµε διάρθρωση; Να περιγράψετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά µιας τυπικής διάρθρωσης.   
133. Να περιγράψετε συνοπτικά τους βαθµούς κίνησης µιας άρθρωσης. Να δώσετε παραδείγµατα για κάθε 

βαθµό κίνησης.   
134. Τι ονοµάζεται πρωταγωνιστής, τι ανταγωνιστής, τι σταθεροποιός και τι εξουδετεροποιός µυς;   
135. Τι ονοµάζεται ισοµετρική, τι µειοµετρική και τι πλειοµετρική συστολή;   
136. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ασκήσεις που χρησιµοποιεί η κινησιοθεραπεία.   
137. Να περιγράψετε συνοπτικά τα ευεργετικά αποτελέσµατα της κινησιοθεραπείας.   
138. Τι ονοµάζεται κινητική αλυσίδα; Πότε µια κινητική αλυσίδα θεωρείται κλειστή και πότε ανοικτή;   
139. Ποια είναι η ιστορία του παραολυµπιακού κινήµατος; Ποιος υιοθέτησε τη φιλοσοφία αυτή;   
140. Να αναλύσετε της έννοια του όρου «αναερόβιο κατώφλι».   
141. Υπολογίστε το στόχο της  καρδιακής συχνότητας ενός ανθρώπου ηλικίας 40 ετών  και µε καρδιακή 

συχνότητα σε ηρεµία 64 σφυγµούς το λεπτό.   
142. Τα προγράµµατα αεροβικής προκαλούν τραυµατισµούς; Πρέπει να αποφεύγονται; Αν ναι, γιατί;   
143. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των µυϊκών ινών.   
144. Τι εννοούµε µε τον όρο «πάρκα υγείας και αναψυχής»; Να περιγράψετε συνοπτικά τις κατηγορίες 

(κέντρα) στις οποίες διακρίνονται.   
145. Να δώσετε τον ορισµό της εισπνοθεραπείας.   
146. Να αναλύσετε τη στάση του κορµού, των χεριών και των ποδιών κατά το βάδισµα.   
147. Να περιγράψετε συνοπτικά τις δραστηριότητες που προλαµβάνουν τους τραυµατισµούς.   
148. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουµε για την άµεση αντιµετώπιση  διαστρεµµάτων πρώτου βαθµού 

είναι η χρήση ψυκτικού ή η εφαρµογή πάγου στη τραυµατισµένη άρθρωση και γιατί;   
149. Για πόσο χρονικό διάστηµα πρέπει να εφαρµόζεται η χρήση πάγου στην αντιµετώπιση διαστρεµµάτων; 

Πόσες φορές την ηµέρα πρέπει να επαναλαµβάνεται;   
150. Να περιγράψετε συνοπτικά τις πρώτες βοήθειες που δίνουµε για την αποκατάσταση των καταγµάτων.    
151. Οι θλάσεις τρίτου βαθµού αποκαθίστανται σταδιακά ή χρειάζονται χειρουργική επέµβαση και γιατί;   
152. Να περιγράψετε συνοπτικά ποιοι  και µε ποιο τρόπο συµβάλλουν στην  αποκατάσταση του αθλητή µετά 

από τραυµατισµό του και στην επανένταξή του στην αγωνιστική δράση.   
153. Να δώσετε τον ορισµό της αθλητικής ψυχολογίας και να περιγράψετε συνοπτικά το αντικείµενο µελέτης 

της.   
154. Να αναφέρετε επιγραµµατικά σε ποιες περιπτώσεις ασθενών αντενδείκνυται η υδρολουτροθεραπεία.    
155. Σε διαβητικό ασθενή, ποιο είναι το επιθυµητό επίπεδο γλυκόζης αίµατος πριν ξεκινήσει πρόγραµµα 

ασκήσεων στην πισίνα και γιατί;   



  

 
 

 
 

Σελίδα 27 από 29 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA 

156. Τα ψυχρά δινόλουτρα, σε ποιες θερµοκρασίες προτιµώνται, ποια η διάρκεια αυτών και σε ποιες 
παθήσεις εφαρµόζονται;   

157. Να περιγράψετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται σε 
ασθενή που θα ξεκινήσει υδροθεραπεία.   

158. Ποιο είναι το εύρος της θερµοκρασίας του νερού που είναι κατάλληλο για θερµά λουτρά; Ποια είναι η 
διάρκεια και ποιες οι ενδείξεις των θερµών λουτρών;   

159. Όταν το βάθος νερού της πισίνας είναι στο επίπεδο του θώρακα, ποιο είναι το ποσοστό του βάρους του 
σώµατος που υποστηρίζεται από τα κάτω άκρα και γιατί;   

160. Ποια είναι η δράση της υδροθεραπείας στους καταιονισµούς (douches);   
161. Πώς χαρακτηρίζεται η δράση της ποσιθεραπείας κατά την υδροθεραπεία και γιατί;   
162. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «Λουτρική αντίδραση».   
163. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «αυθεντικότητα».   
164.  Να δώσετε τον ορισµό του όρου «άνευ όρων αποδοχή του πελάτη».   
165.  Να δώσετε τον ορισµό του όρου «ενσυναίσθηση».  
166.  Να δώσετε τον ορισµό του όρου «εσωτέρα θεραπευτική».   
167. Να δώσετε τον ορισµό του όρου «γιόγκα» και να εξηγήσετε πώς συνδυάζεται µε τον Τουρισµό Υγείας.     
168. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις ρευµατικές παθήσεις που ωφελούνται από την ιαµατική 

λουτροθεραπεία και να εξηγήσετε γιατί.   
169. Να περιγράψετε συνοπτικά τις σύγχρονες αντιλήψεις για ενδείξεις και αντενδείξεις της ιαµατικής 

λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας στις ρευµατικές παθήσεις.   
170. Ποια είναι η εφαρµογή της ιαµατικής λουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας σε µετατραυµατικές και 

µετεγχειρητικές καταστάσεις;   
171. Πώς πραγµατοποιείται η υδροκινησιοθεραπεία και τι επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της;   
172. Πώς εκτιµάται η αξία των µεταλλικών στοιχείων του νερού και η θεραπευτική του δράση;      
173. Να αναλύσετε έναν από τους παράγοντες του µείγµατος Μάρκετιγκ Υπηρεσιών.   
174. Να αναλύσετε την έννοια του «άυλου» των τουριστικών υπηρεσιών.   
175. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία του Προγραµµατισµού του Τουριστικού Θεραπευτικού 

Μάρκετινγκ.   
176. Να περιγράψετε συνοπτικά τους παράγοντες επιρροής της συµπεριφοράς του τουρίστα.   
177. Να περιγράψετε συνοπτικά τα είδη έρευνας Μάρκετινγκ.   
178. Πώς τµηµατοποιείται η Τουριστική Αγορά µε βάση το σκοπό του ταξιδιού;   
179. Να περιγράψετε συνοπτικά τους µηχανισµούς ρύπανσης των θερµοµεταλλικών και ιαµατικών υδάτων 

από επιφανειακά ύδατα.   
180. Να περιγράψετε συνοπτικά τους µηχανισµούς ρύπανσης των θερµοµεταλλικών και ιαµατικών υδάτων 

από υπόγεια ύδατα.   
181. Να περιγράψετε συνοπτικά τις ζώνες προστασίας των θερµοµεταλλικών και ιαµατικών πηγών.   
182. Να περιγράψετε συνοπτικά τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη µεταφορά του 

θερµοµεταλλικού νερού, από την πηγή στη Θαλασσοθεραπευτική µονάδα – SPA.   
183.  Να περιγράψετε συνοπτικά τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την αποθήκευση 

του θερµοµεταλλικού νερού, από την πηγή στη Θαλασσοθεραπευτική µονάδα – SPA.   
184. Να αναφέρετε πέντε ευρωπαϊκές χώρες µε µεγάλη ανάπτυξη στον Ιαµατικό Θεραπευτικό Τουρισµό. Τι 

γνωρίζετε για τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτές και τον αριθµό των διανυκτερεύσεων.   
185. Να αναφέρετε πέντε χώρες σε παγκόσµια κλίµακα µε µεγάλη ανάπτυξη στον Tουρισµό Yγείας και 

Aισθητικής (SPA). Στον ελληνικό χώρο, ποιος καταλαµβάνει την ηγετική θέση των ξενοδοχειακών 
µονάδων SPA και σε ποια µέρη;    

186. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους φορείς στην Ελλάδα που ασχολούνται µε την ανάπτυξη στον  
Ιαµατικό Θεραπευτικό Τουρισµό. Με ποιο τρόπο συντελούν στην ανάπτυξή του;   

187. Να αναλύσετε την έννοια του Ατοµικού Τουρισµού.   
188. Να αναλύσετε την έννοια του Μαζικού Τουρισµού.   
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189. Να αναλύσετε την έννοια του Εσωτερικού Τουρισµού.   
190. Να αναλύσετε την έννοια του Εξωτερικού Τουρισµού.   
191. Να αναλύσετε την έννοια του Συνεχούς Τουρισµού.   
192. Να αναλύσετε την έννοια του Εποχιακού Τουρισµού.   
193. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού στην Ελλάδα.   
194.  Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού που µπορούν να 

συνδυαστούν µε τον Τουρισµό Υγείας και Οµορφιάς και να εξηγήσετε  τον τρόπο που γίνεται αυτό.   
195. Να περιγράψετε συνοπτικά τις κατηγορίες SPA που υπάρχουν.   
196. Να περιγράψετε συνοπτικά 5 θετικούς και 5 αρνητικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την αγορά του 

Ιαµατικού Τουρισµού στην Ελλάδα.   
197. Να αναφέρετε τα προϊόντα του Ιαµατικού Τουρισµού, του Τουρισµού Υγείας και των συναφών µορφών 

τους.   
198. Τι αντικατοπτρίζει η ποιότητα του τουριστικού – θεραπευτικού προϊόντος;   
199. Να αναλύσετε το σύστηµα διανοµής τριών σταδίων του προϊόντος θεραπευτικού τουρισµού και να 

εξηγήσετε τη σηµασία που έχουν οι µεσάζοντες σ' αυτό.   
200. Να δώσετε τον ορισµό του Τουρισµού Υγείας και να αναφέρετε τρεις υποµορφές του.   
201. Τι είναι τα υδρολουτροθεραπευτήρια και ποιες θεραπείες πραγµατοποιούνται σε αυτά;   
202. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία κατάρτισης προγραµµάτων θεραπείας σε µία καινούργια 

θαλασσολουτρική και υδροθεραπευτική - SPA επιχείρηση.   
203. Να αναλύσετε τον τρόπο που η διοίκηση µιας θαλασσολουτρικής και υδροθεραπευτικής - SPA 

επιχείρησης παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων θεραπείας που εφαρµόζει.   
204. Να αναλύσετε τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία, η διοίκηση µιας θαλασσολουτρικής και 

υδροθεραπευτικής - SPA επιχείρησης συντονίζει τις δραστηριότητές της.   
205. Να αναλύσετε τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου µιας θαλασσολουτρικής και υδροθεραπευτικής - SPA 

επιχείρησης.   
206. Να αναλύσετε τη διαδικασία επίλυσης των προβληµάτων που δηµιουργούνται στον τοµέα του 

ανθρώπινου δυναµικού σε µία θαλασσολουτρική και υδροθεραπευτική - SPA επιχείρηση.   
207. Να αναλύσετε τη διαδικασία ελέγχου της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού σε µία θαλασσολουτρική 

και υδροθεραπευτική - SPA επιχείρηση.   
208. Να αναλύσετε τον τρόπο ελέγχου της διοίκησης µιας θαλασσολουτρικής και υδροθεραπευτικής - SPA 

επιχείρησης.   
209. Να περιγράψετε συνοπτικά τις αρχές της διοίκησης µιας θαλασσολουτρικής και υδροθεραπευτικής - SPA 

επιχείρησης.   
210. Α. Μετάφραση κειµένων από την ελληνική στην αγγλική ή γερµανική γλώσσα (ή το αντίστροφο). 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα.  
 

Παρατίθενται παραδείγµατα κειµένων για µετάφραση από την Ελληνική γλώσσα: α) στην Αγγλική και β) στη 
Γερµανική.  

1. Λέγοµαι Γαρυφαλλιά Κοτσίµπου. Καληµέρα σας. Eπιθυµώ να κάνω θαλασσοθεραπεία. Έχω 
ρευµατισµούς. Παρακαλώ, πόσα µπάνια πρέπει να κάνω; Παρακαλώ έχετε ιατρό; Πότε µπορώ να 
αρχίσω τα λουτρά; 

2. Καλώς ήρθατε. Βεβαίως έχουµε ιατρό. Βρίσκεται στο πρώτο γραφείο δεξιά, στο διάδροµο. Θα 
απαντήσει σε όλες σας τις απορίες. Για τα λουτρά σας, µετά τη συνάντηση µε τον ιατρό, θα 
προχωρήσετε στο διάδροµο και δεξιά. Ευχαριστούµε για την επίσκεψή σας και ευχόµαστε πλήρη 
ανάρρωση. 

 
1. My name is Garyfallia Kotsimpou. Good morning. I would like to do aquatherapy. I suffer from 

rheumatism. Can you inform me how many sessions do I have to do? Do you have a doctor? When 
can I start the therapies? 
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2. Welcome. Of course we have a doctor. He is in the first office on the right of the corridor. The 
doctor will answer all your questions. After the meeting with your doctor, you can start your 
aquatherapies, you will walk through the corridor and to the right. Thank you for your visit and we 
wish you full recovery. 

 
 

1. Mein Name ist Garyfallia Kotsimpou. Guten Morgen. Ich möchte aquatherapy tun. Ich leide unter 
Rheumatism. Können Sie mich informieren, wieviele Lernabschnitte ich tun müssen? Haben Sie 
einen Doktor? Wann kann ich die Therapien beginnen?  

2. Willkommen. Selbstverständlich haben wir einen Doktor. Er ist im ersten Büro auf dem Recht des 
Flures. Der Doktor beantwortet alle Ihre Fragen. Nach der Sitzung mit Ihrem Doktor, können Sie 
Ihre aquatherapies beginnen, gehen Sie durch den Flur und rechts. Danke für Ihren Besuch und 
wir wünschen Ihnen volle Wiederaufnahme. 

 
B. Μετάφραση όρων από την ελληνική στην αγγλική ή γερµανική γλώσσα (ή το αντίστροφο). 
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα.  

 
 Ανατολίτικο ατµόλουτρο 
 Μασάζ 
 Απολέπιση δέρµατος µε ελαφρύ µασάζ και κρέµες, ή µε ένζυµα και οξέα φρούτων 
 Αρωµατοθεραπεία 
 Γενικός ορισµός για εφαρµογές µε φυσικές ιαµατικές πηγές 
 Αρχαία ινδική θεραπευτική µέθοδος µε µασάζ, ειδική δίαιτα, διαλογισµό, ατµόλουτρα 

αρωµατοθεραπεία και µουσικοθεραπεία. 
 Ιαπωνικός τύπος µασάζ µε τα δάχτυλα, τις παλάµες, τους αγκώνες και τα γόνατα 
 Παχύρρευστη δραστική ουσία για βαθύ καθαρισµό προσώπου 

 
 Hamam 
 Massage 
 Peeling 
 Aromatherapy 
 Balneo-Therapy 
 Ayurveda 
 Shiatsu-Massage 
 Ampulle 

 
 

 Hamam  
 Massage  
 Schale  
 Aromatherapy  
 Balneo-Therapie  
 Ayurveda  
 Shiatsu-Massage  
 Ampulle  
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